 75فرعا ً تعمل حتى السابعة مساءا ً لخدمة السداد االلكترونى للضرائب
بدءا ً من  20/03/2018وحتى 30/04/2018
عنوان الفرع

أسم الفرع
القاهرة
باب اللوق

 6ميدان الفلكى  -عابدين  -القاهرة

الدواوين

 5ميدان الظوغلى – القاهرة

النزهة

 1ش عدلى كفافى – ميدان سانت فاتيما – مصر الجديدة – القاهرة

حلمية الزيتون

 10ميدان أبن الحكم  -حلمية الزيتون  -القاهرة

رمسيس

ميدان رمسيس – القاهرة

أحمد بدوى

28ش شريف – القاهرة

المعادى

 43شارع  7المعادى  -القاهرة

الروضة

 58ش المنيل  -مصر القديمة

المعامالت الدولية

 153ش محمد فريد –القاهرة

مدينة نصر

 4ش الطيران – ميدان رابعة العدوية –مدينة نصر

دوران شبرا

 127ش شبرا

المعادى الجديدة

 50ش  79ناصية  - 24المعادى الجديدة

أغاخان

ابراج أغاخان  -برج رقم  15كورنيش النيل  -القاهرة

منشية البكرى

 2ميدان أبن سندر  -منشية البكرى  -القاهرة

صالح سالم

مبنى التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بجوار كوبرى الفنجرى

مدينة السالم

مدينة السالم بجوار شركة مطاحن شمال القاهرة مساكن العبد  -القاهرة

دار القضاء

 28ش  26يوليو  -االزبكية  -القاهرة

مصر الجديدة

 129ش السيد الميرغنى – مصر الجديدة

الجيزة
الدقى

 29ش محى الدين أبو العز  -الدقى

إمبابه

ميدان الكيت كات  -امبابة  -القاهرة

االعالم

 13ش أحمد عرابى المهندسين  -العجوزة  -الجيزة

وادى النيل

 15ش وادى النيل – المهندسين – الجيزة

الجيزة

عمارة النصر  -ميدان الجيزة

الهرم

محطة مدكور  -الهرم  -القاهرة

العياط

ش الجيش بجوار مستشفى العياط المركزى

البدرشين

ش عمر أبن العاص  -البدرشين  -القاهرة

أكتوبر المتميز 6

الحى المتميز  -المجاورة الثانية  -عمارة 14 ، 13

فيصل

 2ش أسامه أبو عماره – ش الملك فيصل
القليوبية
ميدان المحطه  -شبين القناطر  -القليوبية

شبين القناطر
البحيرة
دمنهور

ش سعد زغلول – دمنهور

إيتاى البارود

ش الجمهورية-إيتاي البارود-البحيرة
المنوفية

أشمون

ش سعد زغلول  -أشمون  -المنوفية

مدينة السادات

ش بالل بن رباح  -مدينة السادات  -المنوفية
اإلسكندرية

العامرية  -أسكندرية

ش اسماء بنت ابى بكر –العامرية –طريق االسكندرية الصحراوى

سيروستريس  -اسكندرية

 17ش سيزوستريس – االسكندرية

طلعت حرب ـ األسكندرية

9ش طلعت حرب –العطارين – االسكندرية
الدقهلية

المنصورة

ش الجمهورة – المنصورة – دقهلية 197

الشرقية
الزقازيق

ش طلعت حرب  -الشرقية 29

فاقوس

ش سعد زغلول  -فاقوس

كفر صقر

كفر صقر-ش بنك مصر

أبو كبير

ش مصطفي كامل-أبو كبير
الفيوم
ش الحرية  -الفيوم 45

الفيوم
كفر الشيخ

ش الجيش  -دسوق  -كفر الشيخ

دسوق
دمياط
دمياط

ش سعد زغلول – دمياط 25

فارسكور

ش كورنيش النيل 14
الغربية

طنطا اإلسالمى

ش الفتح – طنطا

طلعت حرب المحلة االسالمى

ش طلعت حرب – المحلة الكبرى
البحر األحمر  -الغردقة
الدهار  -ش النصر

الغردقة
القناه  -االسماعلية

السلطان حسين  -االسماعيلية

اإلسماعيلية
القناه  -السويس
السويس

ناصية شارعى طلعت حرب و 23يوليو  -السويس
القناه  -بورسعيد

السلطان حسين بورسعيد

ش السلطان حسين – مبنى الفريبور – بورسعيد
سيناء

شرم الشيخ

مجمع البنوك  -شرم الشيخ

طور سيناء

جنوب سيناء  -الطور  -ش الشهيد أحمد حمدى

المنيا
ملوى

ش بنك مصر  -مدينة ملوى  -المنيا

أبو قرقاص

ش بورسعيد

مطاى

شارع المدارس-مطاي

بنى مزار

ش االبراهيمية

مغاغة

ش الجمهورية  -مغاغة

سمالوط

ش بورسعيد  -سمالوط

المنيا

ميدان الساعة  -المنيا
أسيوط

منفلوط

ش جمال عبد الناصر  -منفلوط  -أسيوط

القوصية

شارع الجالء  -مركز القوصية  -أسيوط

ديروط

ش سعد زغلول  -ديروط

أسيوط

ميدان البنوك  -عمارة االوقاف  -أسيوط
سوهاج

البلينا

ش مجلس المدينة  -البلينا

أخميم

ش المدارس  -أخميم  -سوهاج

أبو تيج

ش الجالء  -ابو تيج

المنشأة

ش المدارس المنشاه  -سوهاج

طما

 7ش أحمد عرابي  -طما  -سوهاج

جرجا

ش سعد زغلول

طهطا

 40ش محمد فريد

سوهاج

 17شارع القيسارية  -سوهاج
قنا

نجع حمادى

ش حسنى مبارك  -نجع حمادى
األقصر
شارع معبد الكرنك  -االقصر

األقصر
اسوان
أسوان

كورنيش النيل  -أسوان 10

 26فرعا ً تعمل يومي الجمعه والسبت من الساعة الثانية ظهرا ً
وحتى السابعة مساءاً لخدمة السداد االلكترونى للضرائب
المحافظة

أسم الفرع

مصر الجديدة
القاهرة

مدينة نصر
المعامالت الدولية
وادى النيل

الجيزة

الهرم
 6أكتوبر المتميز

المنصورة

المنصورة

اإلسكندرية

طلعت حرب ـ األسكندرية

الفيوم

الفيوم

كفر الشيخ

دسوق

دمياط

دمياط

المنوفية

أشمون

القليوبية

شبين القناطر

الشرقية

الزقازيق

البحيرة

دمنهور

بورسعيد

السلطان حسين بورسعيد

السويس

السويس

اإلسماعيلية

اإلسماعيلية

الغربية

طنطا اإلسالمى

الغردقة

الغردقة

طور سيناء

طور سيناء

أسيوط

أسيوط

المنيا

المنيا

سوهاج

سوهاج

األقصر

األقصر

اسوان

اسوان

